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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن  إنَّ

  سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، 
له، وأشهد أن حممداً عبده ورسـوله  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك 

  :لى اهللا عليه وسلم،  مث أما بعدص
  : من آمن باهللا وأنه حكيم، وآمن بالقرآن مث قرأ

، فال بد أن يتعلم معىن العبادة، ومن }َخلَقُْت الْجِنَّ َوالِْأْنَس إِلَّا ِلَيْعُبُدوِن َوَما{
صور العبادة هللا األحكام الشرعية من صالة وصيام وبيـوع سـواء شـروطها    

  ".الفقه"إخل، وهذا ما مسي اصطالحاً عند املتأخرين بـ ...وأركاهنا أو سننها
يف سنته هذه األحكام أمت تبيني، قال ابن تيمية  وقد بني لنا ربنا يف كتابه ورسولنا

مجهور مسائل الفقه اليت حيتاج إليها الناس ويفتون [ : 3/162يف جمموع الفتاوى 
زاع يف قليل مما حيتاج إليه يقع الظن والنـوإمنا  ،هبا هي ثابتة بالنص أو اإلمجاع

وهذا موجود يف سائر العلوم وكثري مسائل اخلالف هي يف أمور قليلـة   ،الناس
وأما ما ال بد للناس منه من العلم مما جيب علـيهم وحيـرم    ،الوقوع ومقدرة

  .]ويباح فهو معلوم مقطوع به
ومع هذا ُوجِد االختالف يف هذه األحكام من زمن الصحابة وإىل يومنا هـذا،   

وسيبقى إىل نـزول عيسى عليه الصالة والسالم، وهذا االخـتالف مـذموم   
األصل، لكن األسباب الداعية له منها ما هو مذموم كاهلوى والشهوات، ومنها 

فهم يف اإلحاطة ما هو وجيٌه كاختالف مدارك العقول يف فهم النصوص، واختال
  .بنصوص املوضوع الواحد، وحنو هذا
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واحلق واحد واملصيب فيـه  -فشاء ربنا أن ميتحن الصادق يف البحث عن احلق 
، فمن أصابه فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد كما جاء يف احلديث؛ -واحد

  .ملنيهذا إذا كانت املسألة اجتهادية وكان املختلفون فيها أهالً لالجتهاد ال متعا

  :فَاملََساِئلُ الِفقْهِّية
ـ أهنا قطعية ال خالف فيها عند أهل السنة؛ فإن َعرفْنا أهنا اتفاقية فقد ُن إّما  لّلَُض

كجهـلِ  : الطرف املخالف إن مل يقم مانٌع شرعي من تضليل املَعيَّن؛ واملـانع 
  . املخاِلف بكوهنا اتفاقية مع اعتماِده على حديث ظنه يفيد ما تبناه

املسائل االتفاقية اجملمع عليها منها ما هو مـن املعلـوم مـن الـدين     : تنبيـه[
  ].الدين بالضرورةبالضرورة فال ُيْعذَر باجلهل ومنها ليس معلوماً من 

أهنا مسألة اجتهادية قد حصل االختالف فيها بني أهل السنة من العلمـاء   وإّما
املعتدِّ هبم؛ فال ُيَضلَّل املخالف وال ُيفَسَّق مبجرد خمالفته، ولكنه ُيَخطَّأ فيما ذهب 
دلِة إليه بشرط أن يكون املَُخطِّئ له قد حبث املسألة حبثاً علمياً منصفاً، فَنظََر يف أ

ججهم مث حكم، ال أن يكون قرأ أدلة إحدى اجلهتني مث حكم املخالفني ومسع ُح
  .على األخرى غيابياً باخلطأ؛ فهذا من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة

بناًء على هذا فقد َنْعذُر الطرفني رغم َجْزِمنا أن الصواب واحٌد، كما فعل نبينـا  
). ُيَصلَِّينَّ أحٌد العصر إال يف بين قَُرْيظَة ال: (مع الفريقني من الصحابة حني قال

 َوقَـالَ  َنأِْتَيَهـا  َحتَّى ُنَصلِّي لَا َبْعُضُهْم فَقَالَ الطَّرِيقِ ِفي الَْعْصَر َبْعُضُهْم فَأَْدَرَك(
 فَلَْم َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ِللنَّبِيِّ ذَِلَك فَذُِكَر ،ذَِلَك ِمنَّا ُيرِْد لَْم ُنَصلِّي َبلْ َبْعُضُهْم
  .1)ِمْنُهْم َواِحًدا ُيَعنِّْف

                                                 
 .البخاري -1
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فِقْسٌم من الصحابة أدركه الوقت يف الطريق فمشى مع ظاهر النص وأَخَّرها إىل 
أن وصل بين قريظة فصالها بعد املغرب، ومنهم من فَهِم من النص مقصـَده أال  

تقصري يف السري، فلمـا  وهو اإلسراع دون َتلَكُّؤٍ فصالها يف الطريق وتابع دون 
  .أُخرب رسولنا مل ُيَعنِّْف أحداً من الفريقني

، ومن دعاة إّتباع الدليل ونبذ التعصـب  )هاتوا برهانكم(أننا من دعاة  ورغم
األعمى وحماربته، إال أن اإلنصاف يقتضي منا أن نعترف بأمرين واضـحني يف  

  :لسلفي املباركالساحات اجلهادية، بل يف الوسط ا
 وجود متكلمني يف املسائل الشرعية رمبا مل يقرؤوا إال حبثاً: االعتراف األول. 1

يسرياً مث تراه يناطح كبار املتقدمني من جهابذة الفقه واحلديث ختطيئاً وتصويباً، 
فأحرى مبثل هؤالء أن يقال هلم ما قيل يف التابعي أيب سلمة الذي كان ال يـرى  

 ينـازع  سلمة أبو وكان، لتقاء اخلتانني حىت َيْحُصل إنـزالوجوب الغسل من ا
 َعِمَس وجرُّالفَ مثل سلمة أبا يا مثلك إمنا: (فقيل له ،ومياريه املسائل يف عباس ابن

 ،متاريـه  وأنـت  عباس ابن مبلغ تبلغ مل أنك يعين ،2)معها فصاح تصيح الديكة
  .ورحم اهللا أبا سلمة

: الصالة والسالم جمموعةٌ فأَفَْتوا ومل َيتَّبُِعوا أمـر اهللا وقد تورطَْت زمن النيب عليه 
، فدعا عليهم النيب دعوة ال ُيِحبُّهـا  }فَاْسأَلوا أَْهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُْنُتْم ال َتْعلَُمونَ{

 سـفر  يف خرجنـا ( :قـال  جابر عنأحد لنفسه، وذلك فيما أخرجه أبو داود 
 هـل  :فقـال  أصحابه فسأل احتلم مث رأسه يف ُهجَّفَش حجر منا رجالً فأصاب
 ،املـاء  على تقدر وأنت رخصة لك جند ما :فقالوا التيمم يف رخصة يل جتدون

                                                 
  .بهذا اللفظ في تاريخ ابن عساآر، وأخرجه مالك في موّطئه وغيرهم -2
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 :فقـال  بـذلك  ربِْخأُ وسلم عليه اهللا صلى النيب على مناقِد فلما فمات فاغتسل
  . 3)السؤال يِّالِع شفاء فإمنا ؛يعلموا مل إذ سألوا أال اهللا مُهلََتقَ قتلوه(
وقع عدٌد من اإلخوة فيما عابوه على املذهبيني، فكنا نـذم  : الثايناالعتراف . 2

تعصب احلنفية والشافعية واملالكية واحلنابلة ألئمتهم فرأينـا يف السـاحة مـن    
يتعصب ملن هم أدىن بعشرات املرات من علم أيب حنيفة أو الشافعي أو مالك أو 

  .أمحد
متناقضـني مـن أصـحاب    وأحرى بنا أن يكون معياُرنا واحداً حىت ال نكون 

  .االزدواجية املنهجية املمقوتة اليت ال تصدر إال من ُمْغرِضٍ أو جاهل أو غافل

للتوضيح والتبسيط أن ُنقَسِّم املسلمني من حيث إّتباُعهم للدليل ومن  وميكن
  :حيثُ إمكانيُتهم العلمية إىل سّت مراتب

اجملتهد القادر على البحث يف األدلة وعنـده األهليـة،   العامل : املرتبة األوىل -1
فينبغي أن يطاِلع آراَء املخالفني من كتبهم هم ال من كتب غريِهم، وهذا مـن  

  .اإلنصاف، مث بعد ذلك ُيفِْتي مبا ُيواِفُق الدليلَ وُيَخطِّئُ املخالَف له
التعسـف يف  أما إن َخطَّأ قبل استماعِ رأيِ الطرف املخاِلِف فهذا من الظلـم و 

على كل من َبلََغه أَْمُر الرسول وَعَرفَه أن ُيَبيِّنه  الواجب[: قال ابن رجب. احلكم
لألمة وينصح هلم ويأمرهم باتباع أمره وإن خالف ذلك رأَي عظيمٍ من األمـة؛  

  ].فإنَّ أمَر رسول اهللا أحقُّ أن ُيَعظَّم وُيقْتَدى به
الواجب عند اختالف العلماء طلب [": جامع بيان العلم"وقال ابن عبد الرب يف 

                                                 
 . أخرجه أبو داود والحاآم وغيرهما، وصححه ابن السَكن، وحسنه األلباني لشواهده، والِعيُّ هو الجهل -3
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فـإن اسـتوت   ... الدليل من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس على األصول،
األدلة وجب امليل مع األشبه مبا ذكرنا بالكتاب والسنة، فإذا مل يتبني ذلك وجب 

  ].التوقف، ومل جيز القطع إال بيقني
أن يبحث يف أكثر أو كـثري  طالب العلم املتمكن الذي ميكنه : املرتبة الثانية -2

من املسائل كبحث العامل اجملتهد فحكمه يف هذه املسائل كحكم اجملتهد ال جيوز 
له إال اتباع الدليل، وأما املسائل األخرى فحالته فيها واحدة من احلالتني التاليتني 

  .، وليس له أن ُيَخطِّئ خمالفَه ما مل يسمع حجَته كاملة/الرابعة واخلامسة/
طالب العلم الذي له مشاركة يف عدد من املسائل ويسـتطيع  : رتبة الثالثةامل -3

البحث فيها حبثاً علمياً منصفاً لكنه يف األكثر ال يكون حبثه متكامالً أو ال حبثَ 
لديه أصالً؛ فإذا كان حبثه متكامالً يف مسائلَ فحكمه فيها كحكم اجملتهد يلزمه 

  .إّتباع الدليل
ن كان له حبث قاصر كأن يكون اطلع على أغلب كـالم  م: املرتبة الرابعة -4

أهل العلم أو نصفه أو بعضه أو رمبا قرأ كتاباً واحداً يف املسألة أو مسـع كـالم   
كأن يكون قرأ كالم الشـافعي فقـط يف األم أو   -وحتقيق واحد من أهل العلم 
 هتـذيب "أو ترجيح الطربي يف " شرح معاين اآلثار"حتقيق الطحاوي ملسألة يف 

نيل "أو حبث الشوكاين يف " جمموع الفتاوى"أو مناقشة شيخ اإلسالم يف " اآلثار
، فهؤالء وإن كانوا أئمة كباراً وحمققني يتبعون الدليل إال أنه ال يكفي "األوطار

  .يف ميزان البحث العلمي أن ُيقَْتَصَر على واحد منها
أن يطـالع أحـد    ولكن من مل يتيسر له سواها، أو ضاق عليه الوقت مثالً فله

كاملغين البن قدامة، أو االستذكار البن عبد الرب، [الكتب املوسوعية على األقل 
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، مث يتبع ما يراه متمشـياً مـع   ]أو السنن الكربى للبيهقي، أو احمللى البن حزم
  .الدليل ريثما يتيسر له البحث املتكامل

تعين أنك حكمت عليه،  وال ينبغي ملثل هذا أن ُيَخطِّئَ املخالَف له؛ ألن التخطئة
وكتب العامل تنوب مناب [وكيف حتكم عليه وأنت مل تعلم حجته من فمه هو 

  ].كالمه
وُيلَْحُق هبذا ما إذا حبث الشخص حبثاً جزئياً ومل يتبني له الدليل ولكنه مـال يف   

  .حبثه إىل جهة ما أكثر من األخرى، فهذا يتبع ما مال إليه
الذي ال ميكنه البحث املتكامل، وُجلُّ إمكانيتـه أن   العاّمي: املرتبة اخلامسة -5

، فهذا -على اختالف يف مستوى الفهم بني الناس -يقرأ حبثاً لزيٍد من أهل العلم 
ليس له أن ُيَخطِّئ وإن كان له أن يتبع ما يرتاح إليه ويراه أقرب للدليل حبسب 

  .إمكانياته البسيطة يف الفهم
عامل من املتقدمني أفىت مبسألة وهو يرى الدليل معها  أي أن العامي إذا َعِلَم وجوَد

أو يرتاح إليها العتقاده أهنا أقرب للدليل فهذا عليه أن ميشي مع ما مييل إىل جهة 
  .الدليل، وال جيوز أن َيتَّبِع األشهى لنفسه واألقرَب هلواه

ـ : املرتبة السادسة -6 ة وهي حالة أدىن من اخلامسة وهي أن ال يتيسر له معرف
  .الدليل مثالً لكنه يعرف رأي أحد العلماء

الصحيح أنـه  : [2/391ويف مثل هذا قال ابن تيمية رمحه اهللا يف الفتاوى املصرية 
حيث عجز عن االجتهاد؛ إما لتكاثر األدلة، وإما لضـيق الوقـت عـن     4جيوز

، فهذا رأي شيخ اإلسالم يف حكم التقليـد يف  ]االجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل
                                                 

 .أي التقليد -4
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  .هذه احلالةمثل 
فالعامي ال يلزمه عامل بعينه، وُيْجزِئُه أن َيْسأَلَ من تيسر له كما كان الصحابة مع 

فمال إىل جهة فيجوز له ما دام موافقاً  -رغم بساطة علمه-علمائهم، وإن حبث 
أمجع الصحابة : [لواحد من العلماء املعتدِّ هبم ومل َيِشذَّ عن مجيعهم، قال القََراِفي

ن استفىت أبا بكر وعمر وقلدمها فله أن يستفيت أبا هريرة ومعاذ بـن  على أن م
  .5]جبل وغريمها ويعمل بقوهلم بغري نكري

وال ُيفَسَّق املخالُف الذي ُعرفـت سـريته    ال ُيَضلَّلإذن يف املسائل االجتهادية 
بعد البحـث   ولكن ُيَخطَّأاحلميدة كأمحد واألوزاعي وحنوهم جملرَّد خمالفته لنا، 

  .علمي املنصف، أما التخطيء قبل ذلك فهو نوع من الظلمال
أبو حنيفة ومالك [ماذا عن رأي اجلمهور أو األئمة األربعة املشهورين : س  

  .؟]والشافعي وأمحد
الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس : األدلة الشرعية معروفة عند أهل العلم: ج  
فاجتهاد أئمة العلم أو رأيهم ليس دليالً شرعياً البتة، مـع  ، -وما تفرع عنها–

تقديرنا هلم وإحسان الظن بنيتهم يف البحث عن احلـق، ولكـن إذا مل يتيسـر    
للشخص البحث العلمي املقبول فال شك أن رأي اجلماهري مـن أهـل العلـم    
 األثبات أكثر راحة للنفس من املشي مع رأي الواحد واالثنني، متاماً كمـا لـو  

  .كانت املسألة طبية واختلف فيها األطباء
يفيدنا إذا عرفنا رأي اجلمهور فيدفعنا هذا أن نــزداد حرصـاً يف    وأمر آخر

حتري املسألة والتدقيق فيها، فإذا تبني لنا أن الدليل مع الطرف املخالف للجمهور 
                                                 

  ".من أضواء البيان" -5
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  .مشينا مع الدليل وحنن يف ثقة من حبثنا؛ ألننا حققنا املسألة جيداً
ا هو منهج شيخ اإلسالم املعروف بنبذ التعصب املذهيب، يقول يف خمتصر وهذ -

  :1/152الفتاوى املصرية 
إن أراد أين ال أتقيد هبا كلها .. ال أتقيد بأحد هؤالء األئمة األربعة: قول القائل[

بل أخالفها فهو خمطئ يف الغالب قطعاً؛ إذ احلق ال خيرج عن هذه األربعـة يف  
  ].عامة الشريعة

سـري  "يف ترمجة األوزاعي من كتابه  -تلميذ ابن تيمية-احلافظ الذهيب قول وي
 األربعة االجتهاد أئمة اتفق فيما احلق يوجد يكاد ال: اليوم نقول": [أعالم النبالء

 وهنـاب  ،األمة إمجاع يكون ال مسألة على اتفاقهم بأن اعترافنا مع خالفه، على
  ].خالفها يف احلق بأن عليها اتفقوا مسألة يف جنزم أن

  ؛فإذا حترينا وحققنا فتبني أن الدليل خبالفهم َتبِْعنا الدليل إن شاء اهللا
فمثل هؤالء األعالم مطلوب منا مواالهتم وحمبتهم وتعظيمهم وإجالهلم والثنـاء  
عليهم مبا هم عليه من العلم والتقوى، وإتباعهم يف العمل بالكتـاب والسـنة،   

على احلق، وأما املسائل اليت ال نص فيها فالصواب النظـر  وأقواهلم لالستعانة هبا 
يف اجتهادهم، وقد يكون اجتهادهم أصوَب من اجتهاِدنا ألنفسنا ألهنم أكثـر  

  . 6علماً وتقوى
وعموماً ال َنْخُرج عن جمموع أقوال السلف؛ إذ ال ُيظَنُّ أن خيفى احلق على مجيع 

  .األمة يف مسائل األحكام الشرعية

                                                 
 "من أضواء البيان" -6



ضـية   

متفـٌق  

مور أن 

عـدم  

هتمـا فالقض

سّنة، أم م

ألمري واملأم

  .فيها

يعين هذا ع

  حات

إن جتاوزهت

ني أهل الس

  .ة؟

 اإلخوة األ

ن يتدخل 

عية، وال 

يف الساح

 عقبتان، إ

جتهادّية بني

خاّصة ة أم

على مجيع

ي لألمري أن

جتهاد الرع
  .عية
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 املنهج يف
  

ة فأمامك

هل هي اج

ل هي عاّمة

ا فيجب ع

 فال ينبغي

قدم على ا
سائل الشرع

ة إلخوة

 يف الساحة

يف املسألة ه

املسألة هل

متفق عليها

ت خاصة؛

 األمري مق
طأً من املس

قاعدة

لة شرعية

احبث يف: 

تأّمل يف ا 

أهنا م إمـا 

كانت فإن 

؛ فاجتهاد
تراه خطما

ْضَت ملسأل
.  

:قبة األوىل
  

:قبة الثانية

: الفقهية
  .وا هلا

جتهادية؛

عامة؛انت 
لألمري فيم

 
 
 

إذا تعرض
..سهلة

العق. 1
.عليها؟

العق. 2
  

فاملسألة
ينصاعو

أهنا ا أو

وإن كا
النصح 
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  َهذَا املُْوَجُز وَهاَك الّتفِْصْيل

-1-  

من املهم متييز املسائل االجتهادية اليت اختلف فيها أهل العلـم عـن املسـائل    
  : االتفاقية، وهذه بعض أقوال أهل العلم املختصني يف أمهية معرفة هذا

، ذكره ابن عبد الرب ]من مل َيْسَمعِ االختالف فال َتُعدُّوه عاملاً: [أيب َعروبة عن -
  .عنه" اجلامع"يف 
، ]أَْجَسُر الناس على الفتيا أقلُّهم علماً باختالف العلماء[عن أيوب وابن عيينة  -

املوافقـات  ] وأَْمَسُك الناس عن الفتيا أعلمهم بـاختالف العلمـاء  [زاد أيوب 
  .4/90للشاطيب 

  ].من مل يعرف االختالف مل َيُشمَّ الفقه بأنفه: [عن قتادة -
ال ينبغي ألحد أن يفيت الناس حىت يكون عاملاً : [عن عثمان بن عطاء عن أبيه -

باختالف الناس؛ فإنه إن مل يكن كذلك َردَّ من العلم ما هو أوثق من الـذي يف  
  .4/90املوافقات للشاطيب ] يديه

  
-2-  

ُنَضلِّلُ املخالفني هبا : املسائل املنهجية اليت َتَميََّز أهل السنة عن سواهم من الفرق
ونفسقهم يف بدعهم املغلظة كاملعتزلة والقدرية واملرجئة واخلوارج، ومنهم مـن  
رأى كفر بعض الفرق كغالة اجلهمية، مع التنبيه على أنه ليس كل مـن َتَبّنـى   

لَ هبا وفُسَِّق وُبدَِّع؛ فكما أنه قد يتبىن رجل مسألةً كفرية فـال  مسألةً بِْدِعيَّةً ُضلِّ
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نكفره لقيام مانع فكذلك قد يتبىن الرجل مسألة بِْدِعّية فال نبدعه لقيام مانع مع 
سري أعـالم  "، ومن شواهد هذا عدة مواطن للحافظ الذهيب يف إهنا بدعة: قولنا
  :منها" النبالء

 يف وجاللـة  النفـوس،  يف عظمة خزمية والبن: ["ابن خزمية"قال يف ترمجة  -
 تأول وقد كبري، جملد"  التوحيد"  يف وكتابه ،السنة وإّتباعه ودينه، لعلمه القلوب

 فمـا  السلف، وأما، الصفات بعَض لتأوَّ من ْرذَْعفلُي 7الصورة حديث ذلك يف
 أن ولو ورسوله، اهللا إىل ذلك علم واُضوَّوفَ وا،فُّوكَ آمنوا بل التأويل، يف خاضوا
 أهـدرناه،  احلـق  التبـاع  وتوخيه إميانه، صحة مع اجتهاده يف أخطأ من كلَّ
  .]وكرمه هنَِّمب اجلميع اهللا رحم .معنا ئمةاأل من ملَْسَي من لَّقَلَ ناه،ْعدَّوَب
 العلـم،  أوعية من وكان ...واحملدثني املفسرين قدوة": قتادة"وقال يف ترمجة  -

 يـرى  وكـان  ...اإلسالم أئمة عنه روى .احلفظ قوة يف املثل به يضرب وممن
  .العفو اهللا نسأل ر،َدالقَ
 ممن أمثاله يعذر اهللا ولعل وحفظه، ،وعدالته صدقه، يف أحد توقف فما هذا ومع
 عـدل  حكم واهللا وسعه، وبذل وتنـزيهه، الباري تعظيم هبا يريد ببدعة سبَّلََت

  .يفعل عما يسأل وال بعباده، لطيف
                                                 

د  " حديث الصورة، متفق عليه، ولفظه عند ابن خزيمة في   -7 ه ستو     : "39 40" التوحي ى صورته، طول ق اهللا آدم عل ا،  خل ... ن ذراع
اً    ".فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى اآلن ا مرفوع ة وغيرهم ن خزيم ل  : "، وأخرج مسلم، واب إذا قات

ذه األحاديث      "أحدآم أخاه فْلَيْجَتِنب الوجه، فإن اهللا خلق آدم على صورته د أن أورد ه ة بع ن خزيم ال اب م يتحر      : " ، ق وهم بعض من ل ت
ه العل ى صورته  : "م أن قول ه              " عل ى قول ل معن ر، ب ى الخب ذا معن ا وجل عن أن يكون ه رحمن، عز ربن د صورة ال ى   : يري ق آدم عل خل

توم   : صورته م المضروب والمش ن اس ة ع ذا الموضع آناي ي ه اء ف ذا   , اله ى صورة ه ق آدم عل لم أن اهللا خل ه وس أراد صلى اهللا علي
ه با    اب وجه ذي أمر الضارب باجتن ول     المضروب ال لم أن يق ه وس ه، فزجر صلى اهللا علي بح وجه ذي ق به  : لضرب، وال ووجه من أش

ي آدم بعض بن اتم ل ال الش إذا ق ه، ف ه بني بيه وج ه آدم ش ك، ألن وج ه آدم : وجه ا وج ان مقبح ك، آ به وجه ه من أش بح اهللا وجهك ووج ق
  .صلوات اهللا وسالمه عليه

تح  " قال الحافظ ابن حجر في   تئذان في أول اال  2 3/  11" الف ل      : " س ود الضمير ؟ فقي اذا يع ى م ى آدم، أي : واختلف إل ى   : إل ه عل خلق
ه  : وقيل...صورته التي استمر عليها إلى أن أهبط، وإلى أن مات،  ى صورة   " الضمير هللا، وتمسك قائل ذلك بما ورد في بعض طرق عل

م والحياة والسمع والبصر وغير ذلك، وإن آانت صفات   أن اهللا خلقه على صفته من العل: الصفة، والمعنى: والمراد بالصورة" الرحمن 
  .اهللا تعالى ال يشبهها شيء
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 علمه، واتسع ،للحق هْيرَِّحَت َمِلوُع صوابه، كثر إذا العلم أئمة من الكبري إن مث
ـ ُن وال ،َزلَــلُه  له ُرفَْغُي ه،واتباُع وورعه صالحه رفوُع ذكاؤه، وظهر  هلُلَِّض

 التوبة له ونرجو وخطئه، بدعته يف به نقتدي وال ،نعم ،هحماسَن وننسى ،ونطرحه
  .]ذلك من
 يف ْهَدْنَم بن اهللا عبد أبو احلافظ قال": حممد بن نصر املروزي: "وقال يف ترمجة -

 وأن خملوق، اإلميان بأن" االميان" كتاب يف "نصر بن حممد" صرح: االميان مسألة
 علماء ذلك على وهجره: قال مث .خملوق بلفظه القرآن وقراءة والشهادة، رار،قاإل

  .والعراق خراسان أئمة وخالفه وقته،
 والتكلم مبخلوق، فليس القرآن من كان ما.... جيوز، ال ذلك يف اخلوض: قلت
 آحـاد  يف اجتـهاده  يف إمام أخطأ كلما أنا ولو خملوقة، وأفعالنا فعلنا، من هبا

 ابـن  ال معنـا  َمِلَس ملا ،وهجرناه عناه،وبّد عليه، قمنا له، مغفورا خطأً املسائل
 احلـق،  إىل اخللق هادي هو واهللا منهما، أكرب هو من وال ،ْهَدْنَم ابن وال نصر،
  ]..والفظاظة اهلوى من باهللا فنعوذ الرامحني، أرحم وهو

  
-3-  

  .املسألة أهي اجتهادية أم منهجية؟كيف نعرف : س
إما أن نسأل املختصني الذين نثق يف علمهم أو أن نفتح الكتب املوسـوعية  : ج

ذكروا أهنا اجتهادية فالقول قوهلم، وإن ذكروا خالفـاً مهجـوراً   املعتمدة، فإن 
َمْنعِ بعض أهل العلم من نكاح الكتابية، [شاذاً فهذا ُينـزل منـزلة العدم، كـ 

  .، وإن ذكروا أهنا اتفاقية فهي كذلك]أو جتويز لبس الذهب للرجال
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  إال خالٌف له َحـظٌّ من النَّظَر     وليس كل خالف جاء معترباً 
  

-4-  

  .االجتهادية العامة وبني اخلاصة؟ كيف ُنفَرِّق بني املسائل: س
كل ما كان منحصراً بشخص غَري متعدٍّ لغريه فهو مسألة خاصة، وكل مـا  : ج

  .كان متعدياً وقد حتصل فيه منازعة أو اختالف وجهات النظر فهو مسألة عامة
يف قيادة الدولة هي مسـائل عامـة ال    فكل املسائل اليت من صالحيات األمري

  .خاصة؛ كإقامة احلدود الشرعية واجلهاد الكفائي وحنوها
مس املصحف للُمْحِدث، اخلرور للسجود باليدين : ومن أمثلة املسائل اخلاصة -

  .إخل... ؟أيام متفرقة 3بالتتابع أم كفارة اليمني هل يصام  ،؟أم الركبتني
ل جنمع مجع تأخري أم تقدمي؟، هل يقتل السـاحر  ه: ومن أمثلة املسائل العامة -

كفراً أم حداً؟، عقد الصلح مع األعداء، ردع املبتدعة عن نشر بدعهم، املفاداة، 
  .إخل ...الغنائم،

  

-5-  

  .هل لألمري أن يتدخل يف املسائل االجتهادية اخلاصة على سبيل اإللزام؟: س
إذا أَفَْضْت إىل ضررٍ باجلماعة فمصلحة اجلماعة مقدََّمـة؛   إالليس له ذلك : ج

كما لو َمَنَع من صالة الضحى أو من وضع اليدين على الصدر أو مـن محـل   
خشيةَ لَفِْت النظر ممن قـد   -يف موطن بعينه أو حادثة أو حنوها -السواك مثالً 
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  .يأسره وَمن معه من اإلخوة
امرئ أمري نفسه يف هذا، إن شاء صـام وإن  أما إذا مل ُتفْضِ إىل ضرر عام فكل 

، وإن شاء صلى الضحى وإن شاء ترك، وإن شاء حفظ -صيام النفل-شاء أفطر 
القرآن أو مل حيفظ، وإن شاء أكل اآلن أو مل يأكل، وإن شاء لبس حذاء أسود 

وهكذا، فلم يأِت األمري ليستعبد الرعية وإمنا ليقودهم إىل ... أو بنياً أو مل يلبس
إنََّمـا  (: ي الدنيا واآلخرة كما حيب اهللا تعاىل، وهذا ما جاء يف البخـاري خري

فيه بيان ما يطاع فيـه  : [، قال الشوكاين يف نيل األوطار)الطَّاَعةُ ِفي الَْمْعُروِف
واملراد باملعروف ال ما كان منكرا  ،وهو األمر املعروف ،من كان من أويل األمر

ألن  ،شرع ال املعروف يف العقـل أو العـادة  ما كان من األمور املعروفة يف ال
  ].احلقائق الشرعية مقدمة على غريها على ما تقرر يف األصول

وحنُو هذا األمالك الشخصية، فليس لألمري التصرُف هبـا إال بطيـب نفـس     -
وحنوها، ... مالكها؛ كأدوات االستخدامات املنـزلية، وأثاث املنـزل، والكتب

  .حاالت استثنائية ُتْتَرك فيها الفتوى إىل وقت وقوعهاوهذا هو األصل، وقد تأيت 
  :2/58قال شيخ اإلسالم يف خمتصر الفتاوى املصرية  -
وليس لويل األمر أن حيمل الناس على مذهبه يف منع معاملة ال يراها، وال العامل [

، أي يف ...]االجتهاد بني األئمـة وال املفيت أن ُيلْزِما الناس بإتباعهما يف مسائل 
مـنح  "املسائل اخلاصة أما االجتهادية العامة فرأي اإلمام يقطع اخلالف، قال يف 

الِْخلَاِف إنْ اتََّصلَ  َوالْقَاِعَدةُ الُْمتَّفَُق َعلَْيَها أَنَّ َمَساِئلَ: [من كتب املالكية" اجلليل
  ].ُفلِْخالَك الْقَْولُ َواْرَتفََع ابَِبْعضِ أَقَْواِلَها قََضاُء َحاِكمٍ َتَعيََّن ذَِل
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-6-  

ما هو موقفنا إن تبىن األمري رأياً نراه خطأ، وذلك يف املسائل االجتهادية : س
  .العامة؟

  :ج
نبتعد عما يثري ِفْتَنةً وَيُشقُّ الصف، فإن َحَدثَ تصرٌُّف غري مقصود أدى إىل  -1

  .فتنة فنسعى إىل تالفيه وإْتباع السيئة احلسنة
ما دامت املسألة عامةً فالرأي رأيه ما مل يأت بقول مبتَدع ال سابَق له فيه من  -2

  .؛ ألهنا معصيةيف هذه املسألةالعلماء، فعندها ال مسَع وال طاعة 
كما فعل ابن مسعود حيث أنكر  ،ُيْنكَر عليه وُيْوَعظ اليعين هذا أن  الو -3

  :على عثمان بن عفان إمتام الصالة وهو مسافر، فالنصح مطلوب ولكن بشروط
  

  : كما يف البخاري -فيما بينه وبينه– أن تكون النصيحة سرا -أ
  

 إِلَّا أُكَلُِّمُه لَا أَنِّي لَُتَرْونَ إِنَّكُْم :قَالَ ،فَكَلَّْمَتُه فُلَاًنا أََتْيَت لَْو: ِلأَُساَمةَ ِقيلَ[
 َولَا ،فََتَحُه َمْن أَوَّلَ أَكُونُ لَا َباًبا أَفَْتَح أَنْ ُدونَ السِّرِّ ِفي أُكَلُِّمُه إِنِّي ؟أُْسِمُعكُْم
 اللَِّه َرُسولِ ِمْن َسِمْعُتُه َشْيٍء َبْعَد النَّاسِ َخْيُر إِنَُّه أَِمًريا َعلَيَّ كَانَ أَنْ ِلَرُجلٍ أَقُولُ
 بِالرَُّجلِ ُيَجاُء :َيقُولُ َسِمْعُتُه قَالَ ؟َيقُولُ َسِمْعَتُه َوَما :قَالُوا ،َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
 الِْحَماُر َيُدوُر كََما فََيُدوُر النَّارِ ِفي أَقَْتاُبُه فََتْنَدِلُق النَّارِ ِفي فَُيلْقَى الِْقَياَمِة َيْوَم

 َتأُْمُرَنا كُْنَت أَلَْيَس َشأُْنَك َما فُلَانُ أَْي فََيقُولُونَ َعلَْيِه النَّارِ أَْهلُ فََيْجَتِمُع بَِرَحاُه
 ،آِتيِه َولَا بِالَْمْعُروِف آُمُركُْم كُْنُت :قَالَ ؟الُْمْنكَرِ َعْن َوَتْنَهاَنا بِالَْمْعُروِف
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رمت إليه ، لكن أي كلمته فيما أش: [، قال ابن حجر]َوآِتيِه الُْمْنكَرِ َعْن َوأَْنَهاكُْم
مراد أسامة أنه ال يفتح : وقال عياض... على سبيل املصلحة واألدب يف السر

باب اجملاهرة بالنكري على اإلمام ملا خيشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه 
   ].سرا فذلك أجدر بالقبول

  

، والفتنة العامة أشد من خطأ أمري، واملنكر يترك إذا أن ال ُيَهيِّج فتنة -ب
يعـين ال  : [احلافظ ابن حجر يف حديث أسامةأدى تغيريه إىل منكر أشد؛ قال 

  ].أكلمه إال مع مراعاة املصلحة بكالم ال يهيج به فتنة
  

وال ُيَؤلُِّب الناس عليه، وهذا كله مـن   أن ال َينـزُع يداً من طاعة  -ج
  .الواجب واإلنصاف

  

 ْبوراِق ْحهـوانص التَّعظيمَِنِم  ْدُهزِـفَطانٌــلُس اَكـنأْد إذا
  

ظماًـعالبحرإالَّالسُّلطانُ فما
  

 واقْبالَع حذوُرَم حرِالَب وقرُب 
  

 

إن َنَصْحنا األمري فلم َيْسَتجِب فإن تكراَر النصح حممود، وما دام الناصـح   -4
  .النصح ملرة واحدةصادقاً فالثمرة ستكون حممودة، فال يكفي 

  

ومن تأمل التاريخ اإلسالمي يوقن أن اإلمام أمحد لو كـان يف أتبـاع اإلمـام    
الشافعي فإنه لن يشق عصا الطاعة فيخرج عليه حبجة أن الشافعي ال يرى كفر 

  ...تارك الصالة كسالً، أو ال يرى كفر الساحر حىت يأيت مبكفر
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-7-  

، وكيـف َنْعـرِف   "الراجح كـذا "املسائل االجتهادية ما معىن قولنا يف : س
  .الراجح؟

الراجح حندده بالبحث املنصف بني أدلة املخالفني من أهل العلـم، وذلـك   : ج
  .بالرجوع إىل الكتب املوسوعية َوفَْق املراتب اخلمسة اليت أسلفناها من قبل

الراجح : املفيت، وليس معناه ؟ أي يف نظر املتكلم أو"الراجح كذا"معىن قولنا  -
يف حقيقة األمر عند اهللا؛ ألن املسائل االجتهادية احلق الذي يف علم اهللا ال أحد 

  .يعلمه
الراجح عندي من خالل األدلـة هـو   : فالشوكاين حني يرجح قوالً كأنه يقول
  .الراجح عندي يف هذه املسألة كذا: كذا، وابن تيمية حني يرجح كأنه يقول

ما هو الـراجح؟ فـإن   : لم النبيه أن يتفطن إىل هذا حينما يسأل املفيتفعلى املتع
ما هو الراجح عند مفتيه، فالراجح عند أيب حنيفة أنه ميكن إزالـة  : سؤاله يعين

النجس بغري املاء وهو كذلك الراجح عند ابن تيمية، لكن الراجح عند الشافعي 
  .أنه ال جيوز إزالة النجس إال باملاء

مثالً أن السترة للمصلي واجبة ال سنة، لكن الـراجح   8الشوكاينوالراجح عند 
  .عند األكثرين من أهل العلم أهنا سنة

تقال يف األذان األول قبـل  " الصالة خري من النوم"أن  9الصنعاين والراجح عند
دخول الوقت، لكن الراجح عند غريه من املعاصرين ومجهور أهل العلم أهنا تقال 

                                                 
 .نيل األوطار -8

 .في سبل السالم -9
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  .لذي يقال عند دخول الوقتيف األذان الثاين ا
أي حدد ماذا تريد، ! وقس على ذلك، فعندما تسأل عن الراجح حدد سؤالك -

  .الراجح عند من؟
فإن كنت عاجزاً عن البحث عن الدليل لفقدان املراجع مثالً، فقلّد األوثق عنـد  
أويل األلباب من أهل العلم، وخذ الراجح عنده ريثما يتيسر لك حبـث عـن   

  .دها تتبع الدليل ال حمالةالدليل، فعن
  ــــــ
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  واخلالصة
أن احلكمة التربوية تقتضي أن ُيَنشَّأَ شبابنا كما كان سلفنا يف منهجهم اجلـامع  
بني اتباع الدليل وبني توضيح املسائل االجتهادية للرعية دون لـف وال دوران؛  

يظلم األمري رعيته فيتعامـل معهـم   ليعرف كل من األمري واملأمور حدوده فال 
كالعبيد حتت يده، وال يتطاول املأمور على أمريه ناسياً أن ألمريه عليه حقاً، وأن 
ألمريه صالحيات ليست للرعية؛ وهبذا نتجنب كثرياً من املشاّدات بني إخـوة  

وإن اختلف فيها األمري مـع أحـد   -املنهج إذا ما علموا أن املسائل االجتهادية 
فالقول قول األمري ورأيه، فإذا صار ذاك العامل أمرياً فعليه أن  -ء من رعيتهالعلما

يطبق ما يراه احلق يف دين اهللا، وعلى املخالفني من رعيته أن يتعاملوا معه وفـق  
  .هذه الضوابط

من أخذ العلم من الصحف فهو صحفي، ومن أخذ القرآن : قال العلماء: تذكري
  ... شيخه كتابه غلب خطؤه صوابه من املصحف فهو مصحفي، ومن كان

  .وهذا ملموس للعيان
  .ولكن ما ال يدرك كله ال يترك جله يف مثل ظروفنا

  

  نيدعوانا أنِ احلمدُ هللا ربّ العاملوآخر 
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